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Vzdělávací programy pomáhají
českým podnikům v krizi
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v březnu roku 2009 dva dotační
programy, které mají přispět ke zmírnění dopadů hospodářské krize na některé podniky.
Projekty z programů Evropského sociálního fondu jsou známy pod názvy „Školení je šance“
a „Vzdělávejte se!“. Oba tyto mimořádné programy podporují adaptabilitu a konkurenceschopnost podniků prostřednictvím prohlubování znalostí, dovedností a rozvíjení
kompetencí zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Komu jsou programy určeny:

Vážení,
máme před sebou období prázdnin a letních dovolených – dobu
relaxace a odpočinku. I oblast
dotací tuto situaci lehce kopíruje.
Nicméně letos je tomu jinak, a to
díky novým dotačním příležitostem. Nové dotační možnosti
reagují na recesi, která postihla
celosvětovou ekonomiku a měla
dopad také na domácí
ekonomiku. Příchod tohoto období je zcela přirozený, nicméně
na horší časy si nezvykáme tak
rychle a rádi, jako na ty lepší.
Dotační financování je jednou
z cest, jak zmírnit dopady krize.
V první polovině roku byly
otevřeny mnohé nové dotační
programy, které mají pomoci
eliminovat dopady krize na naši
ekonomiku. O smyslu a dopadu
dotací se hodně diskutuje. Jejich
přínos dle mého názoru není
spásou, přece však by byla
škoda, nabízejících se dotačních
možností nevyužít. Právě proto
jsme bulletin, který držíte v rukou, věnovali tomuto tématu.
Lucie Ligocká

Oba programy jsou určeny především podnikům, které zasáhla celosvětová hospodářská krize. Oprávněnými žadateli obou
programů jsou zaměstnavatelé, tedy
podnikatelské subjekty a cílovými skupinami pak jejich zaměstnanci. Oba programy zahrnují možnost vzdělávat
zaměstnance v tzv. obecném vzdělávání
(kvalifikace ve větší míře přenositelné do
ostatních podniků). Nespornou výhodou je,
že v rámci obou programů lze zaměstnancům – po dobu účasti na školení – hradit náklady na
vzdělávání a náhradu mzdových nákladů. V obou programech lze žádat v režimu podpory
„de minimis“ (až do výše 100 % nákladů, do 200 tisíc EUR po sečtení všech částek „de minimis“
jednoho subjektu za poslední tři účetní období) a v režimu blokové výjimky (zaměstnavatelé se
částečně podílí na nákladech na vzdělávání a náhradě mzdy, odvíjí se od velikosti podniku).

I. program „Školení je šance“
Výzva Ministerstva práce a sociálních
věcí je určena pro projekty zaměřené
na tvorbu úplných systémů řízení
lidských zdrojů v podnicích, a to včetně přípravy podnikových lektorů
a instruktorů.

Společné znaky programů
programy jsou určeny pro podniky, které
zasáhla krize
lze hradit náklady na vzdělávání a náhradu
mzdových nákladů zaměstnanců

Zaměstnanci si tak díky programu
oprávněnými žadateli jsou podnikatelské
„Školení je šance“ rozšíří své předsubjekty
poklady pro pozice ve firmě. Získají
cílovou skupinou jsou zaměstnanci
rovněž dovednosti a znalosti, které
podpora obecného vzdělávání
zlepší jejich přizpůsobivost a postamožnost žádat v režimu podpory
vení a to jak v rámci firmy, tak na trhu
„de minimis“
práce. Zaměstnavatelé jsou zároveň
výzvou motivováni k rozvoji účinného
možnost žádat v režimu blokové výjimky
systému rozvoje lidských zdrojů a zavádění pružných forem práce, mezi
něž patří například zkrácené úvazky a práce doma. Všemi těmito aktivitami je samozřejmě
zároveň posilována konkurenceschopnost podniků. V rámci programu „Školení je šance“ je
možné vzdělávat zaměstnance, kromě obecného také v tzv. specifickém vzdělávání (kvalifikace
nepřenositelné do jiných podniků). Dalším specifickým znakem tohoto programu je možnost
žádat finanční prostředky v režimu podpory dle dočasného rámce (až do výše 100 % nákladů a
do 500 tisíc EUR).
pokračování na další straně

pokračování z první strany „Vzdělávací programy“

Aktuality
Omezení: Podnik, který chce v rámci této výzvy žádat finanční prostředky, nesmí
aplikovat § 209 Zákoníku práce. Podnik rovněž nesmí realizovat, ani mít uzavřenou
smlouvu s úřadem práce (ÚP) o realizaci programu „Vzdělávejte se!“ Na výzvu bylo
vyčleněno celkem 1,8 miliard Kč. Na regionální projekty lze žádat nejméně
1 milion Kč a nejvíce 7 milionů Kč.

květen 2009

@

Jak žádat: Projektová žádost se vyplňuje v systému Benefit7 a předkládá se na MPSV
průběžně až do konce roku 2009.
Úskalí: Hlavním úskalím tohoto projektu se v současné době jeví především větší
náročnost na rozsah zpracování žádosti a kvalitní zpracování rozpočtové rozvahy.
Na co nezapomenout: Při sestavování uceleného a účelného systému rozvoje
lidských zdrojů se poraďte s odborníky z oblasti vzdělávání, personalistiky a tvorby
projektů podobného zaměření. Finanční stránku projektu také konzultujte s odborníky na rozpočtování projektů.

@

@

jde o ucelený program rozvoje
zaměstnanců
nabízí možnost specifického
vzdělávání

konzultace s odborníky
žádost na MPSV se vyplňuje v systému
Benefit7
Sikorová, HRAT, s. r. o.

Omezení: Program je přímo určen pro podniky, které aplikují § 209 Zákoníku práce.
Podnik, který tento paragraf neaplikuje, může o zařazení do programu rovněž žádat,
ale musí zároveň doložit prokazatelnou ztrátu zakázek. Žádosti lze podávat do
30.6.2011. Na program je vyčleněna částka ve výši 1 miliardy Kč.

@

Od 1.6.2009 do 1.10.2009 je možné podávat registrační
žádosti do Operačního programu Podnikání a inovace, programu Spolupráce – Technické platformy (příjem plných
žádostí od 1.9.2009).

@

Na přelomu června a července by mělo dojít k aktualizaci
plánu výzev ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Na co nezapomenout: Dobře si prostudujte seznam všech požadovaných
přílohy. Objem příloh pro jistotu ověřte
u kontaktního pracovníka na místně
příslušném úřadu práce (projekt je ve
fázi vývoje a některé požadavky se
v průběhu mění). Dejte si také práci
s odůvodněním účelnosti a vysvětlením směřování svého projektu.

@

@

nutné je kvalitní zpracování
žádosti včetně všech příloh
vyplněný formulář žádosti na
úřadu práce (ÚP)

Miliardy na úspory a zelenou energii
pro domácnosti – Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu
nízkoemisních zdrojů pro vytápění (biomasa, tepelná
čerpadla, solární kolektory), ale také investic do
energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování
rodinných domů a nepanelových bytových domů,
náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto
zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová
výstavba v pasivním energetickém standardu či instalace
ekologického vytápění v panelových domech.
Většina peněz z programu půjde na rodinné a bytové domy
nepanelového typu. Musí jít o objekty určené k trvalému
bydlení, vyloučeny jsou tedy např. chalupy či kancelářské
budovy. Obyvatelé panelových domů mohou získat jen
dotaci na přechod na ekologické vytápění nebo na solární

Od 1.7.2009 do 30.10.2009 je možné podávat žádosti do
vyhlášeného programu EDUCA, který podporuje další profesní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené
na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení
kvalifikace, tvorbu vzdělávacích podnikových programů
pro zaměstnance, přípravu podnikových lektorů apod.

Upřesnění podmínek pro podporu z programu Zelená úsporám proběhlo 2. 6.
2009. Hlavní změnou, kterou upřesnění podmínek přináší, je fakt, že jednotlivé
dílčí opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění bude uznatelné pro přiznání dotace, i když bylo provedeno již v minulosti. Dosud bylo možné žádat na dílčí
zateplení podporu pouze, pokud žadatel plánoval provést zároveň tři dílčí opatření, anebo dvě a k tomu vyměnit hlavní zdroj vytápění za obnovitelný. Od června
tak jako jedno z těchto dílčích opatření bude uznatelné i to, které bylo provedeno
před 1. dubnem 2009. Musí ovšem splňovat energetické parametry dané programem Zelená úsporám. Pokud například někdo již před dvěma lety vyměnil okna
svého domu, dosud pro podporu z programu Zelená úsporám musel zvolit buď
variantu komplexního zateplení, nebo hledat tři dílčí kroky (například zateplit
obvodové stěny, strop obytné části i její podlahu). Nyní bude výměna oken uznána jako provedené opatření a bude třeba k ní přidat již jen dvě další (anebo
kompletně zateplit dům či byt).
Pro novostavby platí, že dotaci na zateplení nelze získat automaticky – musí totiž
splňovat parametry energeticky pasivního domu. Lidé, kteří staví klasický dům,
ale mohou požádat o dotaci na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo solární
kolektory.
Podrobnější informace naleznete na stránce www.zelenausporam.cz. V pracovních dnech je od 8 – 16 hodin k dispozici infolinka 800 260 500. Navštívit také
můžete krajská pracoviště SFŽP bez objednání, a to v pondělí a čtvrtek od 8 do 15
hodin, v úterý a středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.
Husník, HRAT, s. r. o.

ČMZRB, a. s. připravuje úvěrový program pro financování
infrastrukturních projektů obcí a měst. Program bude navazovat na program OBEC a bude spuštěn ve druhém pololetí
tohoto roku.

Program EDUCA
podpora specifického
vzdělávání

srpen 2009

@

program je určen přímo pro
podniky, které aplikují § 209 ZP,
nebo jsou ve ztrátě
na vzdělávací kurzy menšího
rozsahu

Ne každý, kdo zateplí dům nebo vymění okna, má na dotaci nárok. Například při
komplexním zateplení musí být celková úspora tepla alespoň 40 % a musí být dosaženo min. 70 kWh/m2 potřeby tepla na podlahovou plochu. Žadatel si nemusí
nechat provést energetický audit odborníkem. Stačí výpočet projektanta nebo
autorizovaného architekta. Ani samotná výměna oken nestačí. Je třeba ji kombinovat s dalšími opatřeními. Dotaci dále získají jen ti, kteří využijí firmy, výrobky
a technologie ze seznamů zveřejněných na webu MŽP www.zelenausporam.cz.

červenec 2009

@
Specifika II. programu
„Vzdělávejte se!“

Ministerstvo financí oficiálně zahájilo Program švýcarskočeské spolupráce. Tento program si klade za cíl podporovat
snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Pomoc z programu bude směřovat do následujících
oblastí: Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj
lidských zdrojů a sociální rozvoj. Pro Českou republiku bylo
alokováno celkem 109,78 mil. CHF. Předkládání a schvalování záměrů projektů je možné do 14.6.2012. Minimálně
40 % celkové částky Programu bude zaměřeno do prioritních regionů stanovených v Rámcové dohodě (Moravskoslezský a Olomoucký kraj, případně později Zlínský kraj).
Bližší informace o programu naleznete na:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fin_pomoc_svyc.html
Od 1.6.2009 do 31.5.2010 je možné podávat registrační
žádosti do Operačního programu Podnikání a inovace, programu Inovace – Patent (příjem plných žádostí od 1.9.2009)

Jak žádat: Projekt se předkládá v tištěné žádosti na místně příslušném úřadu práce.
Všechny potřebné formuláře najdete na internetové adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Úskalí: Z dosavadních zkušeností vyplývá, že největším úskalím při předkládání žádostí v tomto programu, je
doložení všech požadovaných příloh.
Také s obsahovou stránkou žádosti,
která se týká především popisu zaměření a vysvětlení účelnosti projektu,
bývají často problémy.

Ministerstvo životního prostředí dne 2. 6. odsouhlasilo otevření podmínek dotačního programu Zelená úsporám.
Současná pravidla a opatření zůstávají platná – podle podmínek nastavených smlouvou vážící se ke snižování CO2
v ČR, o dotaci budou moci žádat i ti, kteří v požadovaném
standardu zateplili již před 1. 4. 2009. Tato úprava bude uvedena v platnost na podzim tohoto roku.

@

II. program „Vzdělávejte se!“
Program je určen pro vzdělávací kurzy zaměstnanců v menším rozsahu (v tzv.
obecném vzdělávání). Zaměstnanci získají dovednosti a znalosti, které rozšíří jejich
možnosti uplatnění nejenom v rámci firmy, ale i na trhu práce (pokud dojde k propuštění). Zaměstnavatelé tak dostávají příležitost pro účelné řešení personální
situace v podniku v období ekonomické krize.

Od 1. 5. 2009 se mění podmínky poskytování dotací a záruk
na podporu oprav a modernizace bytových domů v programu PANEL. Více informací naleznete na: http://www.sfrb.cz
červen 2009

Specifika I. programu
„Školení je šance“

možnost žádat v režimu dle dočasného rámce (mohou žádat všichni
podnikatelé, dotaci lze poskytnout až
do výše 100 % celkových způsobilých
výdajů, do 500 tis. EUR)

ohřev vody. O peníze mohou žádat vlastníci objektů – občané, družstva, společenství vlastníků, obce i firmy. Stát podporuje projekty dokončené po 1. dubnu
2009. Program potrvá do 31. 12. 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

V měsíci srpnu bude vyhlášena výzva do Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.1.1 Výstavba
a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE a oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
u nepodnikatelské sféry.
V měsíci srpnu bude vyhlášena výzva do Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění
nakládání s odpady a oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží.
září 2009

@

Dne 7. 9. 2009 bude vyhlášena výzva do ROP NUTS II
Moravskoslezsko, oblasti podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (Modernizace výuky a Oborová centra).

@

Dne 29.9.2009 bude vyhlášena výzva do ROP NUTS II
Moravskoslezsko, oblasti podpory 3.2 Subregionální centra
– Ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství

Program EDUCA byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR dne 2. června 2009 a je zaměřen na podporu specifického vzdělávání ve firmách. Představuje
jednak doplnění programů zaměřených na podporu
obecného nespecifického vzdělávání (Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost), ale také doplnění programů zaměřených na investice do infrastruktury pro vzdělávání (Školící střediska).

Cílem programu je podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků a dalších podnikatelských subjektů v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící
se podmínky na trhu.
Žádosti lze podávat od 1. července do 30. října 2009 prostřednictvím Agentury CzechInvest.

Základní parametry programu EDUCA jsou následující:
Výše podpory:

v režimu blokové výjimky – 25-55 % výdajů, dle velikosti
žadatele a typu projektu v režimu „de minimis“ – až 100 %

Příjemce podpory:

firmy působící ve vybraných odvětvích: zpracovatelský
průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu, stavebnictví, činnosti v oblasti
výpočetní techniky, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody,
manipulace s nákladem, skladování (logistika) a další

Uznatelné náklady:

vzdělávací služby, cestovní náhrady, osobní výdaje školených
zaměstnanců, náklady prokazatelně související s přípravou
a realizací vzdělávacích aktivit, výukové materiály či pomůcky
přímo související se školením, administrativní a režijní náklady
apod.

Specifika a omezení: podporu nelze získat na jazykové vzdělávání, školení obecných, počítačových dovedností a obecné kurzy (prezentační
dovednosti, projektový management, vyjednávání apod.)
Niemiec, KAZUIST, spol. s r. o.
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Počet programů na podporu řešení krize vyhlášených Ministerstvem práce a sociálních věcí v březnu 2009
Cílová skupina programů „Vzdělávejte se“ a „Školení je šance“
Název instituce, kde se předkládají žádosti do programu „Vzdělávejte se“
Pro co je určen program „Vzdělávejte se“
Většina peněz z programu Zelená úsporám půjde na rodinné a bytové domy ... typu
Název programu, který se zabývá podporou nízkoemisních zdrojů pro vytápění a investicemi do energetických úspor
Název agentury, prostřednictvím které se podávají žádosti do programu EDUCA
Měsíc, ve kterém došlo v roce 2009 k upřesnění podmínek pro podporu v rámci programu Zelená úsporám
Program EDUCA představuje doplněk mj. Operačního programu ...
Od 1.6.2009 do 31.5.2010 je možné podávat registrační žádosti do OP Podnikání a inovace, programu Inovace. Do oblasti ...
Název programu, v rámci něhož lze podpořit opravy a modernizace bytových domů
Stát, se kterým Česká republika zahájila v polovině tohoto roku společný program spolupráce
Oblast podpory ROP NUTS II Moravskoslezsko, v rámci níž bude na konci září 2009 vyhlášena výzva pro podávání žádostí

Odpovědi na otázky v křížovce naleznete ve článcích tohoto čísla. Vyluštěnou tajenku spolu se svými kontaktními
údaji zasílejte do 24. července 2009 na e-mail: tajenka@hrat.org. Z úspěšných luštitelů budou vylosováni
tři výherci, pro které jsou připraveny tyto ceny:
1. místo – USB Flash disk 2.0 GB
2. místo – autoatlas
3. místo – kancelářské potřeby

Tajenka osmisměrky uvedené v minulém čísle zní: METODICKÉ POKYNY ... aneb vaše nejmilejší čtení.
Úspěšnými výherci jsou:
1. místo – Monika Burková
2. místo – Emilie Hrbáčová
3. místo – Iveta Teplá
Gratulujeme!

křížovka

Strukturální fondy EU vám mohou pomoci přečkat krizi
Pokles poptávky, omezování výroby a stagnace hospodářství,
to jsou problémy spojené s hospodářskou krizí. Chytří manažeři však nesedí s rukama v klíně a nečekají, až krize pomine.
Již dnes se připravují na čas, kdy přijde oživení trhů, a jen ti
připravení získají větší část z nově vznikající poptávky.

státu v této oblasti. Vyšší aktivitou je myšlena zvýšená míra dotace. Malé a drobné podniky mohou získat až 60 % z celkových
způsobilých výdajů (dále jen CZV), střední podniky až 50 %
dotace z CZV. Například Ministerstvo průmyslu a obchodu
nedávno oznámilo, že pro příští rok zvýší celkový objem
vyhlašovaných výzev.

V době, kdy podniky nemají zajištěn dlouhodobý odbyt, sahají
logicky k úsporným krokům – redukují zbytečné výdaje, šetří a
bohužel také často odkládají investiční projekty, což v dlouhodobém horizontu může vést ke ztrátě konkurenceschopnosti. Díky
ekonomické situaci je nyní vhodná doba pro podání žádosti o dotaci – řada resortů zvýšila alokace do jednotlivých dotací s cílem
oživit podnikatelskou aktivitu a umožnit podnikům rozvoj i v době
slabšího odbytu.

V Operačním programu Podnikání a inovace je příjem žádostí
dvoukolový. Zpravidla do 1 měsíce (program INOVACE –
inovační projekt a program Potenciál do 3 měsíců, program
Nemovitosti do 6 měsíců) se podává plná žádost, následuje
hodnotící proces, který trvá v průměru 3 měsíce. Lhůta pro
realizaci projektu je často 2 roky, což je dostatečně dlouhá doba.
V případě, že budete žádat o dotaci ještě letos, můžete si nastavit
začátek realizace projektu třeba až na první kvartál příštího roku.
Jste-li malý podnik a potřebujete například obnovit stávající
strojní vybavení, můžete do 15.7.2009 podat registrační žádost
do programu ROZVOJ, do 15.8.2009 musíte podat plnou žádost.
V listopadu 2009 byste měli znát výsledky hodnocení – zda jste
dotaci získali či ne. V případě, že Vám bude dotace přiznána,
můžete si za aktuální a nejisté hospodářské situace rozmyslet, zda
nakonec k realizaci projektu přistoupíte či ne. Pokud ale o dotaci
vůbec nepožádáte, ochuzujete se o možnost využití dotačních
prostředků k rozvoji podniku.

Ačkoliv měly jednotlivé dotační programy zpočátku určité zpoždění, nyní jsou již implementační agentury plně personálně
naplněny a mají dostatečné zkušenosti z prvních výzev k podání
žádosti. Evropské fondy obvykle směřují své dotační prostředky do
investičních projektů, které nabízejí vyšší multiplikační efekt na
ekonomiku než například pouhé zvýšení sociálních dávek. Malí
a střední podnikatelé proto mohou počítat se zvýšenou aktivitou

Zdroj: internet

Na co letos ještě můžete žádat a získat dotace
z Operačního programu Podnikání a inovace
INOVACE
[Příjem RŽ: do 30.6.2009, příjem PŽ: do 90 dní od potvrzení úspěšné registrace ]
– dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro
MSP, technické zhodnocení staveb (% omezeny)
– dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
– provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
– náklady na publicitu projektu
ROZVOJ
[Příjem RŽ: do 15.7.2009, příjem PŽ: do 30 dní od potvrzení úspěšné registrace]

Čtěte příště ... Dotace v číslech

– dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, které nebyly
předmětem odpisu
– dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí na know-how, řídící
software k pořizovaným strojům a zařízením
POTENCIÁL
[Příjem RŽ: do 30.9.2009, příjem PŽ: do 90 dní od potvrzení úspěšné registrace]
Dlouhodobý hmotný majetek:
– pořízení strojů a jiného zařízení
– pořízení budov (do výše 40 % CZV)
– pořízení pozemků (do výše 10 % CZV)
Dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení licencí a know-how)
Vybrané provozní náklady – „de minimis“ podpora, pouze pro malý a střední podnik
– služby poradců, expertů, studie
– cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu
Náklady na publicitu spojenou s projektem

ŠKOLICÍ STŘEDISKA
[Příjem RŽ: 31.8.2009, příjem PŽ: 30.9.2009]
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Družstevní 294, 739 61 Třinec
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709 51 Ostrava – Mariánské Hory
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dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
nákup či úprava nemovitostí
výstavba či rekonstrukce objektů
technická a dopravní infrastruktura
projektová dokumentace
školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
školicí programy
software
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